
( كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  مؤذٌن يقول روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال :  السائل :
ن أذانك سمًحا سهًال يطرب ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : إن األذان سهٌل سمٌح ، فإذا كا

  . أخرجه الدارقطين يف السنن .  وإال فال تؤذن )
الذي يف بايل أن هذا احلديث خبصوصه ضعيف السند ، وإن كان التطريب والتلحني يف األذان بطبيعة  الشيخ :

ب احلال ال ُيشرع ، لكن الكالم خبصوص هذه الرواية فهي ضعيفة ، وقد صّح عن عبد اهللا بن عمر بن اخلطا
قال :  " أما أنا فأبغضك يف اهللا "رضي اهللا تعاىل عنهما : أن رجًال جاء إليه ، فقال : إين أحبك يف اهللا ، قال : 

وهو خالف السنة ، وهذا أمر  ...؛ فالتلحني بدعة ،  " ألنك تلحن يف أذانك وتأخذ عليه أجرا "َمل ؟ قال : 
  ها .مقطوع به ، كمقطوعية وجوب اإلخالص يف العبادات كل

وجودنا يف تلك البالد اليت حتدثت عنها يف األسبوع املاضي ، يقول : أين جتد احلد الفاصل بني  ... السائل :
  املعاملة احلسنة اليت شرعها اإلسالم وبني بداية الذوبان واالحنراف يف اتمع األوريب ؟ 

البالد اإلسالمية ، فضًال عن بالد الكفر ، أين جتد ؟ حنن ال جند اليوم املعاملة احلسنة كما ينبغي يف  الشيخ :
فكل هذا وإن كان من املشهور عند كثري من الناس الذين ابتلوا باالستطيان يف بالد الكفر أم جيدون هناك نوًعا 
أو أنواًعا من املعامالت هي أحسن يف كثري من بعض املعامالت يف بعض البالد اإلسالمية ، لكن احلقيقة أن 

احلسنة اليت تُرى يف تلك البالد هي نابعة عن جتارب كثرية مّر ا الكفار فوجدوا أن من مصلحتهم هذه النوعية 
االستقامة يف معامالم ، ومل تكن هذه االستقامة يف معامالم نابعًة من دينهم ، وإمنا هي جتارب يعين : محلتهم 

وإال فليست القضية   ...العطاء ، وحنو ذلك ؛ على االستقامة يف بعض املعامالت يف البيع والشراء ، واألخذ و 
" كما ُيشاع بني بعض الناس ويظنون تلك اإلشاعة حديثًا مرويًا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وهي قوهلم : 

  . الدين املعاملة "
ليست حديثًا  فالذي أريد أن أنبه عليه مبثل هذه املناسبة مها أمران اثنان :  األمر األول : أن هذه اجلملة الشيخ :

  نبويًا إطالقًا . 
" الدين والشيء الثاين : أا ليست صحيحة املعىن على إطالقها ، وألن هذا الرتكيب من حيث األسلوب العريب 

، ومثل هذا احلصر يف املبتدأ واخلرب يف  ( الدين النصيحة )هو على ميزان قوله عليه الصالة والسالم  :  املعاملة "
  .  ( الدين النصيحة )يعطي أمهية هذا املبتدأ الذي كان خربه النصيحة األسلوب العريب ، 

( الدين ضاهى فيها بقوله  عليه السالم الثابت يف الصحيح :  " الدين املعاملة "الذي أشاع هذه اجلملة 
نة من فهذه املعاملة كالنصيحة يف الدين ؟ اجلواب : ليس كذلك ، ال شك وال ريب أن املعاملة احلس النصيحة )



املسلم ألخيه املسلم هو بال شك من الدين مما يأمر به اإلسالم ، ولكن ليس هو الدين ، كما يفيد هذا الرتكيب 
ولذلك بعد هذا البيان أقول : إذا كان الكفار األوربيون أو األمريكيون أو غريهم جند يف  " الدين املعاملة "

ذلك أن معامالم كلها هي معاملة صحيحة وحسنة . فإنكم معامالم شيًئا من احلسن أو النصرة ، فال يعين 
تعلمون أم يعيشون حياًة تعيسة جًدا بسبب ماديتهم ، حىت ترتب من وراء هذه احلياة املادية انفالتات غريبة 

 ((وعجيبة جًدا جًدا ، وكان من آثارها انتشار االنتحار بني طبقات الكفار ، وذلك مصداق قوله تبارك وتعاىل : 
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى * قال رب لم حشرتني أعمى وقد 

فإًذا يوجد عند األوروبيني نوع من  كنت بصيرا * قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ))
م شيء من احلسن يف املعاملة املعاملة احلسنة ، لكن غالب معاملتهم ليست حسنًة إطالقًا ؛ وهلذا إن كان عنده

، فأصله نبع من عند املسلمني وهو أم تأثروا م حينما اختلطوا بسبب الفتوحات اإلسالمية وبسبب احتالل 
اجليوش اإلسالمية الكثرية من بالد الكفار يف التاريخ املاضي مث انقلب األمر مع األسف على املسلمني تركوا كثريًا 

  به دينهم . من سلوكهم الذي يأمرهم 
هذا ما ميكنين اإلجابة عن مثل هذا السؤال ، ولست أدري هل أتيت على اإلجابة كما هو يف ضمري السائل ؟ 

  لعلي فعلته . 
  نعم .  السائل :
  طيب ، غريه . الشيخ :
تنم عندنا سؤال بالنسبة لألموات يف أوروبا ، حنن سنسافر بعد بكرة سنرجع إن شاء اهللا ونريد أن نغ السائل :

هذه الفرصة ، يف امليت إذا مات ، املسلم يف هولندا على وجه اخلصوص ، ويف أوروبا على وجه العموم ، قد يُقرب 
يف مقابر خاصة باملسلمني ولكن ملدة مؤقتة حمددة ، مث تُنبش هذه القبور ، ويقول بعض إخواننا : ال جيوز نقل 

ر املخصصة هلم يف هولندا ، فإن هذا حيتاج إىل تكاليف مقدار جثة من بلد إىل بلد ؟ فإذا ُدفن املسلم يف املقاب
  عشرة آالف هوندا ، يعين ما يعادل تقريًبا أربعة آالف دوالر يعين أردين . 

  دفنه ؟  الشيخ :
  دفنه ؟ السائل :
  نقله وال دفنه وضح ؟ الشيخ :
األرض ملدة مؤقتة وإما أن يُنقل ولكن هو قبل ما يُدفن هو بني أمرين : إما أنه يُدفن يف هولندا ويشرتي  السائل :

ال يستطيع لكونه عاطل عن العمل أو يعمل لكن راتبه ال يساعده على ذلك ، فهناك بنوك طبعا ربوية يدفع مثًال 



قسط من املال كل سنة وهم يتكفلون بنقله ونقل كل أفراد عائلته إذا مات هناك ، يعين : فهل من خمرج من هذه 
  القضية ؟ 

املخرج موجود ، وهو اهلرب من بالد الكفر ، حىت إذا مات ، مات يف بلد إسالمي وُدفن هناك ، وال  :الشيخ 
جيوز االعتذار عن دفن املوتى يف قبور يعلم املسلمون بأن مصري هذا الدفن هو النبش وال بد ، فهذا ليس عذًرا 

يُدفن فيه ، ليس هذا عذرًا ؛ ولذلك كما بأنه يكلفهم أن يسفروه ميًتا من بالد الكفر إىل أقرب بلد إسالمي 
نقول وقريًبا قلنا املثل العامي السوري الذي يريد أن ال يرى منامات مكذبة فال ينام بني القبور ، والكفار هم 
أموات غري أحياء ، ولذلك فال جيوز أن يعيش املسلم بني ظهرانيهم كما أظن تكلمنا فيه من التفصيل يف دار أيب 

  لك فال خمرج هنا إال أحد سبيلني : احلارث ؛ ولذ
األول : وهو الواجب أن يفروا إىل اهللا جرم من بالد الكفر إىل بالد الشام ، إال إذا استطاعوا أن يطبقوا على 
األقل األحكام اإلسالمية اليت هم باستطاعتهم أن يطبقوها يف البالد اإلسالمية على عجرها وجبرها ، أي : إذا  

ن يف تلك البالد أن يطبقوا األحكام اإلسالمية مع الشرط الذي كنت ذكرته لك يف دار أيب كانوا يستطيعو 
احلارث : إذا كان يوجد يف ذلك البلد الكافر مجاعة من أهل العلم والفضل بإمكام أن حييطوا بعلمهم وبرتبيتهم 

: جيوز أن يستمروا يف إقامتهم يف بالد  الطائفة اإلسالمية املقيمة يف ذلك البلد ، فبهذا الشرط األخري والذي قبله
الكفر ووضح لك أنه يدخل يف الشرط األول : أن يكون هلم مقابر متميزة عن مقابر الكفار ، وإذا كانت متميزة  
كما تقول أنت على طريقة االستئجار ولكن إىل أمٍد حمدود ، هذا الزمه كما قلت التنبيش ، أو أن يعين يهدر 

  . قرب ميت ويذهب بددا 
فإذا حتققت هذه الشروط كلها : جاز للمسلمني الذين اُبتلوا بالسفر إىل تلك البالد أن يظلوا مقيمني فيها ، وإال 

  اهلرب اهلرب ، واضح اجلواب ؟
  جاءت السنة باإلسراع بدفن امليت ؟  السائل :
  أي نعم .  الشيخ :
 املغرب أو اجلزائر البد أن يبقى عندهم يف الثالجة فهناك إذا مات امليت ، ونريد أن ننقله إىل بلده مثالً  السائل :

  ؟  ...أربعة أيام ، مخسة أيام ، نظرًا إلجراءات السفر وغري ذلك ، فهل هذا ينايف 
كل هذه أمور هي من اآلثار من اإلقامة يف بلد الكفر ، ولذلك حنن نشرتط أن يكون هناك مقربة   الشيخ :

فيها ولو حتقق الشرط الذي أشرنا إليه آنًفا ، ولقد جاء يف احلديث الصحيح  إسالمية ، وإال فال جيوز االستيطان
: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  مّر مبقابر املسلمني ، فقال عليه الصالة والسالم ما معناه ألين بعيد عن هذا 



( لقد فاتهم ال يف حقهم : أو كما قال ، مث مّر مبقابر املشركني فق ( لقد لقي إخواننا هذا خيًرا كثيرا )احلديث 
أو كما قال عليه الصالة والسالم ، والغرض من هذا احلديث : الفصل بني مقابر املسلمني ومقابر  خير كثير )

الكافرين ، كما هو الشأن متاًما يف حماضرتنا املشار إليها آنًفا بني سكن املسلمني وسكن الكافرين ، لعلك تذكر 
أي : ال يكون  ( المسلم والمشرك ال تتراءى نارهما )لصالة والسالم : من تلك األحاديث قوله عليه ا

مساكن املشركني قريبة من مساكن املسلمني أو ال تكون مساكن املسلمني قريبة من مساكن املشركني ، فما بالك 
  ري جًدا . هذا خط " خليط مليط "إذا كانت مساكن املسلمني يف مساكن الكافرين ، وكما يقولون باللغة العامية 

  كذلك الشأن يف موتى املسلمني ، جيب أن يكون هلم مساكن خاصة م وهي القبور اإلسالمية .
ومن نتائج هذا التفريق : يرتتب من وراء ذلك أحكام شرعية ، قد ال يتنبه هلا الكثري من املسلمني اليوم  الشيخ :

اه املوت واملوتى وبكل ما يُذكر باملوت أو باملوتى السيما وأن أكثرهم صاروا كاألجانب متاًما من حيث موقفهم جت
، نادر جًدا جًدا أن ترى مسلًما اليوم يقصد زيارة القبور ، بل نادر جًدا أن جتد مسلًما إذا مر عفو اخلاطر مبقربة 

ا ( السالم عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنّ مبقابر املسلمني فيسلم عليهم السالم املشروع : 
، نادر جًدا من يفعل إن شاء اهللا بكم الحقون ، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع ، نسأل اهللا لنا ولكم العافية )

هذا ، فمن آثار خلط مقابر املسلمني باملشركني أنك ال تستطيع أن تقول مثل هذا الورد ؛ ألنه هذه ليست مقابر 
ص يف مقابر الكفار ، كما جاء يف األحاديث الصحيح : املسلمني ، وال أنت بالذي تستطيع أن تقول الورد اخلا

وهلذا إذا مر املسلم مبقابر املسلمني يسلم عليهم هذا السالم الذي  ( فحيثما مررت بقبر مشرٍك فبّشره بالنار )
ن يف فإذا ُدفن املسلمو  " أبشركم بالنار "مسعتموه آنًفا ، أما إذا مّر مبقابر اليهود والنصارى فالسنة أن يقول : 

؛ ولذلك  ( بشرهم بالنار )مقابر املشركني : ال هو يستطيع أن يقول هذا السالم وال ذلك اإلنذار الذي قال : 
  ال خملص من هذه املآسي ومن هذه اآلثام إال بالفرار إىل بالد اإلسالم .

ك أو يأخذوهم ما حكم أن كيف يفعل يدفنوم أو يأخذوم بالطائرة ، يعين : يدفن موتاهم هنا السائل :
  بالطائرة يُنقلون إىل بالد املسلمني . 

هو قّدم عذرًا سلًفا ، يقول : إم ال يستطيعون أن يدفعوا أربعة آالف دوالر ، فمعىن هذا من حيث  الشيخ :
  الواقع : أن يُدفن هناك . 

  وإذا استطاع ؟  السائل :
ن هناك وإمنا ينقل ، ألنه إذا أجبنا ذا اجلواب ولذلك حنن نقول ، ما نقول إذا استطاع أنه ال يُدف الشيخ :

هدمنا ما قلنا ، حنن نريد من هذا التفصيل كله أال يسكن هناك ، فهمت علي ؟ والظاهر واهللا أعلم : أن أكثرهم 



ال يستطيعون أن يدفعوا أربعة آالف دوالر من أجل نقل ميتهم إىل أقرب بلد إسالمي ، وقد يستطيعون مادة 
ستطيعون نفًسا ، يعين : ما يف عندهم الوازع الديين القوي الذي يدفعهم ألن يدفعوا أربعة آالف دوالر ولكن ال ي

( لكي يدفنوه يف مقابر املسلمني ، يف بلد قريب من بالد الكفار . املخلص واملنجى هو كما قلنا يف األول : 
  . ففروا إلى اهللا )

  قل أموات املسلمني إىل بالدهم ، وهي التعامل مع بنك ربوي . قلت فيه وسيلة بواسطتها ميكن أن تن السائل :
هذه قاعدة يهودية صهيونية كما يقولون اليوم ، لكن مع األسف الشديد  " الغاية ال تربر الوسيلة " الشيخ :

ة ميشي عليها كثري من الدعاة اإلسالميني ، التعامل بالربا معروف أنه حرام وال جيوز ، وكما قال عليه الصال
، وال يقولن أحٌد أنا ال آكل الربا ،  ( درهم ربا يأكله الرجل أشد عند اهللا من سٍت وثالثين زانية )والسالم : 

يعين : أنا رجل مظلوم كثري ، أنا ال آكل الربا ، لكنه املسكني من جهله وضالله ال يفكر بأنه كما قال عليه 
الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر ( مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل السالم : 

( ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه فهو كما قال عليه السالم يف احلديث اآلخر :  الجسد بالسهر والحمى )
فال ينبغي أن يقول : واهللا أنا ال آكل الربا ، حسبك أنك تطعم الربا لغريك ، وخباصة إذا كان  ما يحب لنفسه )

ا مثلك ، فإذا حتب ألخيك املسلم ما حتب لنفسك ، جيب أن نتذكر هنا قوله عليه الصالة هذا الغري مسلمً 
فإًذا كونك ما تأكل ، ما تنجو من املعصية ، بل من الكبرية من  ( لعن اهللا آكل الربا وموكله )والسالم : 

الربا ولو كان كافرًا ، وهنا البد الكبائر ، كونك ال تأكل ال يكفي ، جيب أال تأكل الربا ، مث جيب أال تُؤكل غريك 
يل مبثل هذه املناسبة أن كثريًا من الذين ابتلوا بالسكن يف بالد الكفر هم قد يكونون مذهبيني ، هذا هو الغالب 

ما يف داعي  - عليهم ، ويف املذهب احلنفي خباصة يستحلون الربا يف بالد احلرب ، وهذه البالد يذهبون إليها 
   - بارك اهللا فيك 

  أحسن اهللا لكم ، فيه منوسة يا شيخ ..  لسائل :ا
  . ...يبس اجللد ما فيه اإلحساس  " ما جلرح مبيت إيالم " الشيخ :

  . ...أبو ليلى : بارك اهللا يف صحتك وعافيتك يا شيخ ، .. من الناموس تستفيد يا شيخ 
تب املذاهب : أن الربا احملرم هو كثري من بعض املتفقهة يف هذا الزمان ، بناء على ما جاء يف بعض ك  الشيخ :

حمرم يف بالد اإلسالم ، أما يف بالد احملاربني هذا يباح عندهم ، وهنا جتد كما يقال اليوم : االزدواجية يف تعامل 
املسلمني مع الكفار ، فهم إذا كانت مصلحتهم أن يعتربوها بالد حرب : اعتربوها بالد حرب ليأكلوا الربا 

هل جيوز السكن يف بالد احلرب ؟ ما جيوز طبًعا ؛ فإًذا حيللون وحيرمون على كيفهم وعلى  ويوكلوا الربا ، لكن



أهويتهم ؛ هلذا أريد أن أقول : أنه ال يكفي املسلم أن يكون بريًئا من أكله الربا ، بل جيب أن يكون بريًئا من 
  ربا غريه . خصاٍل ثالثة أخرى :  األوىل : أال يأكل الربا . الثانية : أال يُطعم ال

الثالثة : أال يكون كاتًبا للربا . أي : معيًنا ، ومعىن هذا : أال يكون موظًفا يف البنك ، ولو كان مكتوب عليه 
البنك اإلسالمي ؛ ألن هذه أمساء ال تعين مسمياا . واألمر الرابع واألخري : أال يشهد على الربا ، ذلك قوله 

  .  كل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه )( لعن اهللا آعليه الصالة والسالم : 
 ...واآلن نكتفي ألن بدأ الشاي يشوش علينا ، وأبو أمحد يريد يكون التسجيل ليس خملوطًا معه املضغ أو املص 

.  
حبثنا عن طريقة تكوينه ، فوجدناه يوضع يف املذبح عجل ، وطبًعا هم ال يذحبون ، يعين : هل جيوز  السائل :

  أكل هذا اجلنب ؟ 
  إذا كان ال يوجد يف هذا اجلنب اهلولندي سوى املنفحة : فيجوز أكله ، وهذا على ذمتك .  لشيخ :ا

  نعم ، فيه مذبح مكتوب باهلولندي ..  السائل :
  أقول : إذا كان ال يوجد ، هذا على ذمتك .  الشيخ :
  أنا أقول يا شيخ ، هو مكتوب على اجلنب .  السائل :
  اآلن كررا .  الشيخ :

  . ...وإحنا حبثنا  سائل :ال
  يا شيخ اهللا يهديك ، أنت يبدو أنك مغريب يعين ؟  الشيخ :
  ...هو كذلك  السائل :
  ما تعرف النكتة هذه ، ما تعرفها ؟  الشيخ :

  احلليب : مسعها منك يا شيخ ، يف شريط لكم . 
  يا شيخ ، ملا رأينا هذا مكتوب يف الدكاكني ..  السائل :
مهتين آنًفا أنك أجريت حتقيًقا ، حنن عرفنا أنك مغريب ، فيكفينا ، فاصرب علّي .فهمنا من  أنا ، أو  الشيخ :

كالمك أنك أجريت حتقيًقا خاًصا يف حدود االستطاعة اليت كنت متلكها ، وما فهمنا أنك قرأت فقط ، ألن 
ألنه حنن بُلينا بكتابة الكفار  الذي تقرأه أنت نقرأه حنن هنا ، لكن حنن حباجة إىل علم زائد عما يكتبه الكفار ؛

، فطاملا جاءتنا حلوم مكتوب عليها ُذحبت على الطريقة اإلسالمية ، أمساك ُشحنت بالقناطري مقنطرة إىل 
  السعودية ومكتوب عليها أا ُذحبت على الطريقة اإلسالمية . 



  . ...رأيتها يا شيخ يف املدينة  السائل :
  أنت رأيتها ؟  الشيخ :
  يف املدينة النبوية .  السائل :
إًذا هذا صحيح ، طيب فإًذا حنن بُلينا ذه الكتابة املزورة ، ولسنا بُلينا حنن كأفراد ، وإمنا كوزارة ، وزارة  الشيخ :

األوقاف ، هي اليت كانت تواجه ، بأن هذه اللحوم املربدة اليت تأيت من اخلارج هي ُذحبت على الطريقة اإلسالمية 
من هنا للتأكد من الذبح على الطريقة اإلسالمية ، وبعد سنني واملسلمون يأكلون حراًما ، من  ، وأُرسلت جلنة

شهادة وزارة األوقاف : أن هذه اللحوم ُتذبح على الطريقة اإلسالمية ، وإذا بوزير األوقاف اللي امسه : عبد العزيز 
حوم ال ُتذبح على الطريقة اإلسالمية ، لذلك اخلياط يُعلن أننا حنن كنا مغشوشني كنا مغررين ، ثبت أن هذه الل

قلت لك آنًفا ، بعد ما مسعت منك  ( ال يُلدغ المؤمن من جحر مرتين )الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول : 
قبل أن تقول هكذا قرأنا ، مسعنا منك أنك أجريت حبثًا ، وأنا قلت لك : اصرب وما صربك إال باهللا ، فبعد ما 

يت حبث وحتقيق ، فوجدت أم هذه األجبان يدخلون فيها املنفحة من بقر ال يُذبح ذًحبا ، أخربتنا بأنك أجر 
فأنا أجبتك بأنه إن مل يكن هناك شيء آخر : هذا أكله حالل ، وأردت أن أفيض بعض اإلفاضة ألبّني وجهة 

النجس هلذه األلبان اليت  نظري ألا يف اعتقادي مهمة بالنسبة لعامة الناس الذين يظنون أن خمالطة هذا الشيء
ُحتول إىل أجبان الزم تكون حمرمة ، أردت أن أفيض يف بيان هذا ، وإذا بك تفاجئين بقولك : قرأت هكذا . 

  تفضل .
أنا حبثت بنفسي ، فذهبت عند  " سربامسون "فبحثنا على  " سربامسون "مكتوب عليها : اجلنب  السائل :

هذه ؟ وعرفنا أن هلا مكونات أخرى هي عبارة عن دهون نباتية ، إال  " " سربامسونفالح يصنع اجلنب ، ما هي 
هذا قال : إذا ما وضعنا منفحة عجل ، يعين يف اجلنب ما يُعقد ُيصبح مائع ، فبعد البحث وسألنا  " سربامسون "

نباتية ،  يف مصانع األجبان ، فقالوا : حنط منفح عجل فقط ، أما باقي املكونات فهي مكونات نباتية ، دهون
  إال هذا املنفح من العجل . 

  سائل آخر : ما هو املنفحة ؟
املنفحة ، شيء يكون لدابة يكون فيها ماء ، ما أدري إذا كان هال أنت جزار اهللا يهديك ؟ ! اهللا  الشيخ :

  يهديك يا ديب فهنا أقول : ما املسئول عنها بأعلم من السائل . 
  ري أين تكون موقعها يف الذبيحة . سائل آخر : لعلي رأيتها ، لكن ال أد

حنن كنا نريد أن نستفيد منك يف املعرفة هذه ، باعتبارك جزّار ، يعين وما راء ليس كمن مسع ، حنن نقرأ  الشيخ :



من الكتب ، أما أين هي ؟ مكاا ؟ مثل املرارة مثًال ، مكاا تعرف أين هي ؟ لكن املنفحة أين هي ؟ ال أعرف 
  دة، تعرف هذه املا

  حنن ملا سألنا ، قالوا : تؤخذ من األمعاء الغليظة ، يف هولندا ملا سألنا تؤخذ من أمعاء العجل .  السائل :
  هذا املنفح ؟  الشيخ :
  . ...أي نعم ، يا شيخ لو تفضلت ، يعين : قلت بأنك تريد أن تُفيض يف هذا ، لو  السائل :
احللويات اليت تأكلوا هي على حساب األخ زكريا عبد الفتاح يا إخواننا ، إليكم هذا البيان ، هذه  السائل :

الشيشاين ، كان يف أمريكا ، واآلن ذهب إىل اجلهاد يف أفغانستان ، تقبل اهللا منه ، وقد كلفنا بشراء احللويات يف 
علي حفظه اهللا وجزاه اهللا عنا كل خري وادعوا له يف ظهر الغيب ، وأخربكم بأن األخ  - بعض جمالس شيخنا 

  شقيق األخ زكريا هو موجود اآلن بيننا وجزاكم اهللا كل خري . 
هذا البيان ، وهو لصاحل كل مسلم ، كثري من املسلمني اليوم يقعون يف خمالفة هذا البيان ، فيقعون يف  الشيخ :

لذي يفهمه لوال هذا البيان ما ا ( المتشبع بما لم يُعَط كالبس ثوبي زور )وزر قوله عليه الصالة والسالم : 
اجلالسون يف هذا املكان ؟ أن هذه ضيافة من أخونا أبو ليلى ، وهو أهل ملثلها وخلري منها إن شاء اهللا ، لكن ملا  

( المتشبع بما لم يُعَط فهو كالبس ثوبي كان الواقع أن هذا ليس منه ، ولكي ال يشمله قوله عليه السالم : 
ى أساس السنة : أن يُعلن هذا البيان ، ورمبا يكون الذي تفضل ذا اضطر تأثره ذا احلديث ، وتربيته عل زور )

اإلكرام إلخواننا اجلالسني هنا قد ال يرضى بأن ُيشهر ، وهذه منقبة تتعلق به ، ولكن لكي ينجو هو من إمث  
،  بي زور )( المتشبع بما لم يُعَط فهو كالبس ثو كتمان األمر وأال يتعلق به الوزر املذكور يف احلديث السابق : 

  من أجل ذلك كان هذا البيان ، ويف ذلك ذكرى ينفع ا املسلمون السامعون إن شاء اهللا .
قلت إن اجلنب اهلولندية كما أخربنا صاحبنا هذا ، أنه ليس فيها إال املنفحة اليت ُتستخرج من حيوان قتيل  الشيخ :

قلت له : إذا كانت اجلبنة اهلولندية ليس فيها إال  غري ذبيح من البقر اهلولندي املشهور بضخامته وبلحمه ، وأنا
هذه املنفحة اليت تُعترب جنسة ألا من ميتة وليست من ذبيحة ، مع ذلك يكون هذا اجلنب أكله وبيعه وشراؤه 
حالل ، أعين : أن هذه املنفحة اليت تلقى كمية قليلة جًدا منها يف مئات الكليوات من احلليب حىت يتخثر 

جبنة ، هذه النجاسة شأا شأن النجاسة القليلة اليت تقع يف املاء الكثري الطاهر املطهر ، فكما أنه  ويتحول إىل
وقوع هذه النجاسة يف هذا املاء الطاهر املطهر ال حيوله جنًسا ال جيوز استعماله ال شربًا وال تطهرًا ، كذلك هذه 

يتخثر وليتجمد كما قلنا : ال جيعل هذه اجلبنة حمرمًة ، ألن املنفحة اليت تُلقى يف الكمية الكبرية جًدا من احلليب ل
  هذه النجاسة القليلة اضمحلت يف هذه الكثرة الكاثرة من السائل الذي هو احلليب . 



هذه املسألة الفقيهة اليت يتبناها بعض املذاهب اإلسالمية حول املاء حتل ا مشاكل كثرية يف العصر احلاضر منها 
نة اهلولندية . مذهب اإلمام مالك رمحه اهللا ، وأظنه مذهب اإلمام أمحد أو رواية عنه : أن املاء : ما يتعلق باجلب

جاء يف رواية  ( الماء طهور ال ينجسه شيء )الكثري كما قال عليه الصالة والسالم يف احلديث الصحيح : 
  .  طعمه أو لونه أو ريحه )( ما لم يتغير إسنادها ضعيف ومعناها صحيح ، متفق على صحة معناها ، وهي : 

( وهذا املعىن امع عليه ميكن أن يتنبه له بشيء من الدقة ، إىل صحته نظرًا يف قوله عليه الصالة والسالم : 
أي : ما بقي ماًء ، فإذا رأيت ماًء قد تغري لونه بسبب جناسًة أنت ال تسميه ماء  الماء طهور ال ينجسه شيء )

، هذا على األقل تقول عنه : ماء  آسن ماء متغري طعمه بنجاسة .. إىل آخره ،  مطلًقا ، ال تقول هذا ماء
فمادام أن املاء ال يزال حمافظًا على خصائصه الطبيعية كما لو كان أنزل من السماء آنًفا ، فهو املاء الطهور الذي 

الزيادة بسند ضعيف ، وأمجع  فلما جاءت هذه (( ليطهركم به ))امنت اهللا عز وجل به على عباده املؤمنني : 
 ( الماء طهور ال ينجسه شيء )عليها علماء املسلمني ، صّح يقيًنا أن نفهم احلديث ذا الشرح والبيان : 

بشرط أال يتغري طعمه أو لونه أو رحيه ، ولكن هذا الشرط ال بد من تقييده ما مل يتغري طعمه أو لونه أو رحيه 
ري يف وصف من هذه األوصاف الثالثة بغري جناسة ، فليس معىن ذلك : أن املاء بنجاسة ، أما إذا كان هذا التغ

تنجس ؟ كل ما ميكن أن يطرأ عليه من حتول أن خيرج من كونه مطهرًا ، فيبقى ماًء طاهراً ، أي : ال ميكن أن 
آخره ألنه  تتوضأ به ألنه ليس مطهرًا ، لكن ميكنك أن تغسل به ثيابك ، ميكنك أن ترتطب به ، ميكنك إىل

  طاهر ، وميكن أن تشربه . 
هذا السائل مثًال ، هذا الشراب ، هذا ماء ، لكن طعمه متغري ، ولونه متغري ، فهل هو جنس ؟ اجلواب : ال ؛ 
ألن هذا تغري ليس أثر جناسة وإمنا أثر طاهر ، فهو طاهر جيوز شربه ، لكن ال جيوز لك أن تتوضأ به ألنه ليس 

هذا احلكم الشرعي املتعلق باملاء ، الذي أنزله اهللا عز وجّل من السماء ، ميكن نقله إىل قضايا مطهرًا .فإذا عرفنا 
أخرى مثًال الزيت والسمن إذا وقعت فيهما جناسة وكان كل منهما سائال ، فهل يتنجس ، خذ امليزان إذا تغّري 

السمن السائل  فال جيوز بيعه وال شراؤه ،  أحد أوصافه الثالثة ذه النجاسة اليت وقعت يف هذا الزيت السائل أو
وإمنا جيب إراقته . أما إذا مل يتغّري الزيت أو السمن مبغريات من هذه األوصاف الثالثة ، فيظل طاهرًا جائزًا أكله 

  وبيعه وشراءه ، هذا إذا كان سائالً ، أما إذا كان جامًدا فاألمر أسهل .
( إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم و قوله عليه الصالة والسالم : فقد جاء يف احلديث الصحيح ، وه الشيخ :

وقد اختلف الفقهاء يف هذا أو يف هذه املسألة بناًء على اختالف الرّواة يف هذا  فألقوها وما حولها وكلوه )
  احلديث روايًة . 



لقوها وما حولها وكلوه ( إذا وقعت الفأر في سمن أحدكم فأالرواية الصحيحة : هو ما مسعتموه آنًفا مطلقة : 
هذه رواية الصحيح البخاري وغريه ، ومن طرق تدور على اإلمام اجلليل الزهري ، لكن يف رواية أخرى خارج  )

الصحيح ، تفّرد بروايتها معمر عن الزهري فأدخل يف احلديث تفصيًال ، كان هذا التفصيل منشأ خالف الفقهاء 
. رواية معمر هذه رواية شاذة  وما حولها ، وإن كان مائًعا فأريقوه )( فإن كان جامًدا فألقوها ، حيث قال : 

يف تعبري علماء احلديث ألن معمرًا هذا ثقة ولكن له بعض املخالفات فإذا خالف من هو أحفظ منه أو أكثر 
د عدًدا منه ، كما هو واقع هذا احلديث كانت روايته شاذة واحلديث الشاذ قسم من أقسام احلديث الضعيف عن

  علماء احلديث . 
فمن تبّينت له احلقيقة احلديثية وأن احلديث الصحيح مطلٌق هو ليس فيه هذا التفصيل الذي تفّرد به معمر ، 
حينئٍذ مل جيز له من الناحية الفقهية أن خيصص احلديث بالرواية الشاذة أو بالرأي كما يقول بعضهم ، هذه الفأرة 

ما نرى السمن جامًدا وهو حميط بالفأرة ميكن أن تكون حينما وقعت حينما تقع يف السمن اجلامد ميكن حين
ووقعت يف السمن أو يف الزيت وهو مائع ، فإًذا تكون السمن أو الزيت قد اضطربت فيها الفأرة واختلطت 
جناستها ذا السائل من الزيت أو من السمن ، فما يدرينا حنن أن هذه الفأرة وقعت يف هذا السمن وهو جامد 

ط أو الزيت ، هذا رأي لبعض الناقدين من الفقهاء ، ولكن حنن ال نرى ملثل هذا الرأي وزنًا أو قيمًة ُتذكر جتاه فق
وميكننا أن نتصور أن الفأرة ملا وقعت  ( فألقوها وما حولها وكلوه )عموم احلديث أو إطالق احلديث الصحيح ، 

ربت رواسي وطلعت لفوق إىل آخره لكن ما آن هلا أن يف السمن أو يف الزيت املائعني فعًال اضطربت فيها وض
تتفسخ وأن تذيع مفاسدها يف عموم هذا الزيت أو هذا السمن ؛ فإًذا صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

على هذا امليزان خنرج بالنتيجة السابقة : أن اجلبنة اهلولندية وإن كان  ( فألقوها وما حولها ثم كلوه )حني قال : 
يء من جناسة املنفحة فهذا ال يضر ألن هذه النجاسة ضائعة يف غمرة األطنان أو على األقل الكليوات فيها ش

  من احلليب . 
  ؟  ...واضح  السائل :
  إي ، يف هناك واحد ، يا عبد اهللا ، ماذا كان عندك ؟ الشيخ :
فعندما   يقول ثم صلوا علّي )( إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما الرسول عليه الصالة والسالم قال :  السائل :

كان يؤذن صالة العشاء ، ما مسعنا من مساحتكم أنكم رديتم ، وليس هنا هو السؤال ، لكن السؤال : هل هو 
  واجب أم غري واجب ؟ 

بناًء على مقدمتك اليت رقعتها خبامتتك ، كنت  ...أنت مغريب ؟ ألن األرض مسكونة  ...إي ، رقعتها  الشيخ :



لك هل مسعت إال خريا ، لكنك أغنيتين عن هذا الكالم وإن كنت قد قلته ، واجلواب على اخلامتة أريد أن أقول 
تبعك : أن قوله عليه السالم أو أمره يف احلديث الذي ذكرته ، هو : إن كان للوجوب فكلنا آمثون ، وإن كان 

هللا ثانًيا ، وهذه الطاعة اليت حنن فيها ليس للوجوب وهو الصواب فلسنا واحلمد هللا آمثني أوالً ، بل وحنن يف طاعة ا
هنا ثالثًا تصوّغ لنا أن نرتك واجًبا ، وليس فقط أمرًا مستحًبا ، أال هو لو كان هناك مسجد قريب منا نسمع أذانه 
بأذاننا دون مكرب الصوت ، فحيث حينما يكون األمر كذلك جيب على كل من يسمع النداء أن يذهب إىل 

لو كان هنا مسجد قريب نسمع أذانه بأذاننا فهل جيوز لنا أن نظل يف مكاننا هنا ؟ ألننا يف الصالة مع اجلماعة ، 
طاعة اهللا عّز وجّل ، ورضي اهللا تعاىل عن أيب بكر الصديق رضي اهللا تعاىل عنه ، حيث صّح عنه أنه صلى صالة 

لم قالوا : لقد أطلت بنا الصالة حىت  الفجر يوًما وأطال القراءة فيها إطالة يبدو أا غري معتادة منه ، فلما س
يعين : هو يف قراءة   " إن طلعت مل جتدنا غافلني "كادت الشمس أن تطلع ، فقال كلمة رائعة جًدا ، هي قال 

بعد  (( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ))كالم رب العاملني ، ويف إمتام هذه الصالة صالة الفجر ، 
ما أجبنا املؤذن وهذا بالنسبة ملن انتبه لألذان ، وأنا ال أستطيع أن أحكم حكمك  ذلك ، فصحيح ما قلت أننا

على كل احلاضرين ، أما حكمك علّي فمقبول ، ألنه ما جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه ، فأنا أسأل وأجيب 
ون اإلجابة أو ال ، فهذا ، فبطبيعة احلال ال أستطيع إجابة مؤذن ، أما اآلخرون فاهللا حسيبهم ، هل كانوا يستطيع

  بينهم وبني رم ، نعم .
 ...مسعت نقل عنك أنك قلت : أن األذان اآلن املوجود يف العاصمة أن ما جيوز الرتديد وراءه ألنه  السائل :

  هيك مسعت ، وبناء على ذلك حبيت أقف على جواب من الشيخ . 
نًا كما هو غالب األذانات اليت نسمعها فليس هذا سؤال جيد ، حنن نقول : إذا كان األذان ملحو  الشيخ :

باملشروع الشرع املعروف إجابته ، واحلقيقة أن هذه نقطة فيها دقة أرجو أن تنتبهوا هلا . كثريًا ما نالحظ بعض 
اإلخوان وغريهم يدخلون املسجد يوم اجلمعة وهذا األذان املوحد املخالف لسنة التوحيد يؤذن ، فيقف الداخل 

واقًفا واخلطيب على املنرب ينتظر حىت جييب املؤذن وينتهي من اإلجابة مث يشرع يف صالة حتية املسجد إىل املسجد 
، إن مل يكن من أولئك املغرر م الذين يظنون أن بني يدي صالة اجلمعة سنة قبلية زعموا ، فبمجرد أن ينتهي 

حوال أو بالسنة القبلية ، هذا خطأ ، من األذان ويقوم اخلطيب يشرع يف اخلطبة ، يشرع بالتحية يف أحسن األ
دخل يوم اجلمعة إىل املسجد واخلطيب على املنرب واألذان يؤذن فال يشغل نفسه بإجابة املؤذن ، حىت ولو كان 

حىت لو كان األذان مشروًعا فما ينبغي أن ينتظر ليفرغ  ...أذانه شرعًيا ، ملاذا ؟ ألن إجابة املؤذن سنة مستحبة ، 
أذانه مث يشرع يف التحية ، ملاذا ؟ ألن إجابة مؤذن هو أمر مستحب ، والتحية واجبة ، واإلصغاء إىل املؤذن من 



اخلطيب أيًضا واجب ، فيجب أن ال ينشغل باملستحب عن الواجب ، ما هو الواجب الذي سينشغل بإجابته 
لألذان سيأخذ من وقت  للمؤذن ؟ هو تفرغه لسماع خطبة اخلطيب ، ألنه مبقدار هذا االنتظار يف إجابته

اإلصغاء للخطيب ، إًذا إذا دخل الداخل يوم اجلمعة املسجد واإلمام على املنرب ينتظر حىت يفرغ األذان ليشرع يف 
اخلطبة ، فهذا الداخل فور دخوله املسجد يشرع بالتحية لكي يتفرغ فيما بعد لإلصغاء خلطبة اخلطيب من أوهلا 

يه آخر ، وهو أن خيفف التحية كما جاء يف احلديث املعروف وليوجز فيهما ؛ ألن إىل آخرها ، وهذا جيرين إىل تنب
الغاية من هذا األمر باإلجياز هو تفريغ هذا اإلنسان ليصغي ، فإًذا ال يتأخر يف إجابته املؤذن عن الشروع يف 

  صالة التحية ، هل بقي عندك شيء ؟ 
  جزاكم اهللا خريًا .  السائل :
  وإياكم .  الشيخ :
.. هنا يف هذه اللحظة وهو يصلي كي يتفرغ لسماع اخلطبة ، واملؤذن يؤذن ، املؤذن طبًعا اآلن يف  السائل :

مساجدنا يؤذن على مساعات ، وهي عالية الصوت ، قد يشوش على هذا املصلي ، أليس من باب أوىل أن 
  ه وسلم ؟ يؤجل صالته حىت ينتهي املؤذن مث يصلي ويوجز كما صلى النيب صلى اهللا علي

هذا الكالم صحيح ، وليس بصحيح . صحيح لو كان ليس هناك خطبة ، أليس اخلطيبة سيشوش عليه  الشيخ :
  . ) ...( إذا دخل أحدكم مسجد يوم الجمعة أيضا؟ والرسول قال : 


